Začetek dela z mladimi
Odločitev o delu z mladimi je SKEI sprejel med II. in III. Kongresom SKEI. Naš sindikat je imel zelo
dobre odnose s prijateljskim sindikatom IG Metall, oziroma z IG Metall Bavarske. K temu sta veliko
pripomogla tudi oba predsednika omenjenih sindikatov, g. Werner Neugebauer (IG Metall Bavarske)
in Albert Vodovnik (SKEI Slovenije). Na III. Kongresu SKEI Slovenije so delegati Kongresa soglasno
potrdili nov Statut SKEI Slovenije v katerem je bila zapisana tudi ena od določb, da bo sestavni del
sindikata SKEI tudi Komisija za vprašanja mladih. Predlogi za pet-člansko sestavo Komisije za
vprašanja mladih so bili iz Območnih in Regijskih organizacij SKEI posredovani na Kadrovsko Komisijo
pri RO SKEI Slovenije. Člane Komisije je na predlog Kadrovske komisije na svoji prvi redni seji potrdil
RO SKEI Slovenije. Za predsednika Komisije je bil izvoljen Branko Amon iz Velenja. Komisijo je vodil v
obdobju 1998-2002.
Komisija je bila sestavljena iz izkušenih sindikalistov. SKEI je sprejel program, da bo mlade člane SKEI
začel pridobivati na poklicnih in srednjih šolah in za takšne predstavitve so bili zaželjeni izkušeni
sindikalisti. Vzrok zakaj na šolah, pa je sledeč: v naših podjetjih je znotraj podjetij še vedno prisoten
sindikat, ki deluje v skladu s Kolektivno pogodbo dejavnosti (KPD). Po zakonu o Soupravljanju
Delavcev pri Upravljanju Podjetij imamo možnost za ustanovitev Svetov delavcev. To pomeni, da
imamo v podjetjih dva organa, ki direktno skrbita za mlade in člane SKEI. Da pa bi mlade pred prvo
zaposlitvijo vseeno seznanili z njihovimi pravicami in pomenom sindikata SKEI, je RO SKEI Slovenije
sprejel dolgoročen načrt z mladimi, s poudarkom, da bomo te člane pridobivali med dijaki na šolah s
čemer se bi naj povečalo tudi zanimanje za članstvo v SKEI med mladimi.
Za včlanjevanje mladih so bile izdelane posebne pristopne prijave. RO SKEI se je odločil, da je
članarina za mlade simboličnih 12€ na leto. Vseeno imajo mladi člani SKEI enake pravice in ugodnosti,
kot jih imajo tisti člani, ki plačujejo polno sindikalno članarino. Sklep o financiranju aktivnosti Komisije
za vprašanja mladih je na pripravljen Finančni načrt Komisije za vprašanja mladih potrdil IO in RO SKEI
Slovenije.

